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-advertentie-

Zoals wij binnen de Meente kwalitatief hoogstaande zorg
kunnen leveren, kunnen wij dat ook bij u thuis!

VOOR AL UW ZORG THUIS

* alarmering bij u thuis

* vrijwel alle vormen van zorg en ondersteuning kunnen
    wij bij u thuis brengen

* 7 dagen per week, 24 uur per dag, zijn onze 
medewerkers voor u beschikbaar

* zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met één van onze
hoofden cliëntenzorg, tel. 038-3852710.
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RIOOLTECHNIEK
inspectie – reiniging – reparatie/renovatie - deelrenovatie

inspectie
•	 met camera (vanaf 20 mm Ø)
•	 digitale beeldopnames
•	 detectie en in kaart brengen 

van riolering
•	 rook (nevel) apparaat voor 

kleine lekkages 
reiniging
•	 onder druk tot 150 bar
•	 vanuit 500 liter reservoir
•	 zonder chemicaliën
•	 evt. met gebruik van 

freeskoppen

reparatie/renovatie
•	 PVC buizen reparatie en 

renovatie
•	 plaatsen van diverse putten
•	 incl. herstel straatwerk

kousrenovatie
•	 reparatie van binnenuit met 

glasvezeldoek
•	 geen graaf- en breekwerk

www.hoekman-bekendam.nl
Puttenstraat 5 Tel. 038 385 54 49Genemuiden

Dé bestr
ating 

        spe
cialist

 www.hoekman-bekendam-infra.nl
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BELBUS DE MEENTE

Wist u dat 55+ers uit Genemuiden gebruik kunnen 
maken van de Meente bus met chau� eur?

Indien beschikbaar voor bijvoorbeeld bezoekjes aan 
familie, korte trips naar eigen wens, ziekenhuis– of Poli bezoek.

Tijdens de kantooruren te boeken op 038 - 385 27 10

(OOK ROLSTOEL VERVOER)

Sisalstraat 63
8281 JJ Genemuiden  Holland

Tel.: +31 (0)38 385 85 88
Fax.: +31 (0)38 385 57 58

www.vandacarpets.nl
info@vandacarpets.nl

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info
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VAN DE REDACTIE
De herfst staat weer voor de deur. We nemen 
afscheid van de zomer maar verheugen ons 
ook op de gezelligheid binnenshuis. Geluk-
kig kunnen bewoners van De Meente van heel 
wat gezelligheid genieten binnen het gebouw, 
zonder dat ze eventuele regenbuien en harde 
wind hoeven te trotseren. Het verenigingsle-
ven is weer begonnen en de Activiteitenagen-
da voorziet u van alle benodigde informatie.

Terwijl ik met de samenstelling van deze Roe-
per bezig ben, denk ik onwillekeurig terug aan 
het maken van de september Roeper van vo-
rig jaar. De gezondheid van mijn moeder ging 
hard achteruit en ik wilde De Roeper snel afma-
ken om naar Sneek te kunnen gaan. Inmiddels 
zijn we bijna een jaar verder en hoewel het na-
tuurlijk went om ‘geen kind meer te zijn’ wordt 
het gemis er niet minder om. Ook binnen De 
Meente zijn in het afgelopen jaar mensen over-
leden. Zij zullen persoonlijk worden herdacht 
tijdens een dienst die op woensdagavond 15 
november wordt georganiseerd in de Stads-
kamp. Omlijst door muziek en vergezeld van 
woorden en overdenkingen, blijken deze dien-
sten voor nabestaanden een waardevolle bete-
kenis te hebben.
 
Marja Bekendam
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VRIJWILLIGER IN HET ZONNETJE:  
HENNIE EENKHOORN-BEENS

Het is niet oneerbiedig bedoeld, maar 
Hennie Eenkhoorn-Beens maakt bijna 
deel uit van de inventaris van de Meente. 
In 1992 moest ze vanwege rugklachten 
haar werk als verzorgende opgeven, maar 
vanaf dat moment is ze direct al als vrijwil-
liger betrokken gebleven bij De Meente. 
Heel wat mensen heeft ze zien komen 
en gaan, maar haar werk – of het nu om 
betaald werk of vrijwilligerswerk ging – 
heeft Hennie altijd met plezier gedaan 
en nog steeds! Ze moet eerlijkheidshalve 
bekennen, dat ze na afloop van de voor-
jaarsmarkt heeft overwogen maar zich 
voor de najaarsmarkt af te melden want 
dat was toch wel behoorlijk vermoeiend 
geweest. Maar ach, de najaarsmarkt zit er 
alweer aan te komen en ze heeft besloten 
om toch nog maar door te gaan.

Nachtdienst
Begin zeventiger jaren was Hennie al 
werkzaam in De Meente. Ze was er zelfs al 
voordat het echtpaar Van der Stouwe als 
beheerdersechtpaar werd aangesteld. Het 
vak van verzorgende heeft ze in de praktijk 
geleerd, waarbij Alie van der Stouwe haar 
‘leermeester’ is geweest. De heer en me-
vrouw Van der Stouwe hadden al geruime 
tijd geen weekend vrij gehad, toen Hen-
nie aanbood om het eens van hen over te 
nemen. Het bestuur vond het een goed 
idee, en zo bleef Hennie eerst eens op een 
donderdagnacht slapen. De slaapdien-
sten in de weekenden deed ze niet alleen, 
want dat zag ze niet zitten. Haar man Karst 
kwam met haar mee en bleef dan ook in De 
Meente slapen. Zo kon het gebeuren, dat 

wanneer ze ’s nachts bij een cliënt was ge-
weest en weer naar bed wilde gaan, Karst 
haar liet weten dat het alarm alweer was 
afgegaan vanwege een hulpverzoek van 
een volgende cliënt. Een verpleegafdeling 
was er in die tijd nog niet maar verzorging 
werd toen ook al wel in de nacht geboden 
aan bewoners van de aanleunwoningen 
en later ook Weidegreven. 

Koffieschenken
In 1992 moest Hennie het werk vanwege 
rugklachten noodgedwongen opgeven. 
Maar helemaal stoppen met De Meente 
dat vond ze nog niet nodig. Koffieschen-
ken kon ze immers nog best verzorgen, 
en omdat er nog geen sprake was van 
dagbesteding werd er veelvuldig gebruik 
gemaakt van de koffieuurtjes. Hoewel de 
animo voor het koffieuurtje inmiddels wat 
is teruggelopen, blijft het voor veel men-
sen een gezellige onderbreking van de 
dag en een mooie gelegenheid om wat 
aanspraak te hebben.
Hoeveel koppen koffie Hennie inmid-
dels heeft geschonken heeft ze niet bij-
gehouden, maar het moeten er vele zijn. 
Want behalve tijdens de koffieuurtjes op 
dinsdagmorgen, schenkt ze ook koffie in 
de pauze of na de zangavonden van de 
diverse koren. En bij de voor- en najaars-
markt bemant ze de koffiekraam waar be-
zoekers een kopje koffie of thee met wat 
lekkers erbij kunnen kopen. 

Bingo
Daarnaast verzorgt ze al geruime tijd de 
maandelijkse Bingo-avond op maandag 
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hetgeen haar bij de bewoners van de Ak-
kerwinde de geuzennaam Mevrouw Bingo 
heeft opgeleverd. En eens per jaar op Ou-
dejaarsavond helpt Hennie ook mee om 
de bewoners een gezellige avond aan te 
bieden. 

Nieuwe aanwas
Hennie is wel blij, dat zich  een nieuwe 
vrijwilliger heeft aangemeld die haar gaat 
helpen tijdens de voor- en najaarsmarkt. 
Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor De 
Meente, maar ze zijn ook steeds moeilij-
ker te vinden. Immers, iedereen moet nu 
langer doorwerken en bovendien zijn veel 
zestigers druk met het oppassen op de 
kleinkinderen. Nieuwe vrijwilligers blijven 
dan ook zeer welkom in De Meente!

De oplettende lezer heeft inmiddels 
kunnen uitrekenen dat Hennie dus al 
25 jaar als vrijwilliger actief is en als je 
daar 22,5 jaar als verzorgende bij op 
telt, komt een prachtig jubileum van 
maar liefst 50 jaar betrokkenheid bij 
De Meente in zicht! Zolang Hennie 
zich nog goed voelt, blijft ze zich nog 
wel inzetten voor De Meente want ze 
doet het met veel plezier en liefde!

De oorlogsjaren zorgden ervoor dat jon-
geren weinig uitjes hadden. Dat gold 
ook voor de kinderen en jongeren van de 
Hervormde jongerenvereniging. In 1946, 
toen de oorlog voorbij was, organiseerde 
de vereniging daarom een uitje. Een grote 
groep ging mee logeren in de provincie 
Utrecht. Ook kinderen van andere kerken 
gingen mee.

Helaas heeft de redactie van De Roeper 
verder geen informatie over deze foto, 
maar wellicht dat het toch mooie herinne-
ringen oproept bij onze lezers. Wie hier-
over een mooi verhaal heeft, wordt van 
harte uitgenodigd om contact met ons op 
te nemen via het Zorgloket. Maar onder-
tussen blijft het altijd leuk om te proberen 
de namen te herinneren bij de gezichten 
op deze foto. 



6

Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Annelien Borstlap-van der Blonk, 
geboren in Enkhuizen. Toen ik 6 jaar was 
zijn we verhuisd naar Marknesse. In 2012 
ben ik getrouwd en in Hasselt gaan wo-
nen. Sinds februari dit jaar wonen we in 
het mooie Genemuiden.

Wat zijn je hobby’s
Mijn hobby was altijd paardrijden. Toen ik 
nog bij m’n ouders thuis woonde hadden 
we een eigen paard bij huis, dat ik bereed.
Intussen ben ik getrouwd en hebben we 
kinderen, en dus ook minder tijd voor een 
ritje te paard. Ondertussen zijn ook mijn 
ouders verhuisd en hebben ze niet ge-
noeg plek meer voor een paard bij huis. 
Toen hebben we hem helaas moeten ver-
kopen.
Zelf heb ik altijd op dwarsfluitles gezeten, 
en in een ensemble gespeeld. Ik speel er 
nu niet heel vaak meer op, maar ik blijf 
het mooi vinden. Als ik speel, dan speel 
ik nog wel eens samen met mijn man. Hij 
bespeelt orgel. Maar heerlijk met man en 
kinderen weg, daar geniet ik ook van. Of 
gezellig een dagje met m’n vriendin op-
stap en leuke dingen doen, daar ben ik 
ook wel voor in.

Sinds wanneer werk je in de Meente en 
wat doe je zoal?
Ik werk sinds april 2011 in de Meente in 
het verpleeghuis. Inmiddels heb ik alle 
vier de woningen gehad, nu ben ik werk-
zaam op Vosseland 2 als verzorgende IG. 
In 2016 heb ik de opleiding GVP gedaan, 
en hier heb ik eind 2016 mijn diploma 
voor gehaald. 

Nu ben ik dus “Gespecialiseerd Verzor-
gende Psychogeriatrie”. Ik werk 16 uur in 
de week, en werk verder alle diensten, dus 
men kan mij op elk moment van de dag 
daar tegenkomen.

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
Ik help graag andere mensen die niet 
meer alleen voor zichzelf kunnen zorgen. 
De verschillende mensen met verschil-
lende wensen en gewoontes maakt het 
werk afwisselend en leuk. Elke dag is ook 
weer anders, maar het is en blijft dankbaar 
werk.

In de media wordt nu al gesproken over 
Robot zusters. Hoe denk jij over Robot 
zuster in de toekomst?
Ik zou hier niet aan moeten denken en 
vind het eerlijk gezegd onpersoonlijk. 
Zo’n robot kan technisch gezien het werk 
misschien overnemen en zal gerust een 
uitkomst ”kunnen” zijn. Maar mijn mening 
is, een “echte” zuster aan bed is voor de 
bewoners toch wel het prettigst. 

Ik geef de pen door aan:
Marloes van Dijk

Welke extra vraag zou je willen stellen?
Hoe zie jij je werk in de Meente over 5 jaar?

VAN DE MEDEWERKERS
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BOEKVERSLAG: 
GEK OP DE KOP

Gek op de Kop:  
dichtend door Noordwest Overijssel 
door Henny Brouwer-Mateboer.  
Brevier Uitgeverij Kampen, 2017.  
207 pagina’s

Verkrijgbaar in de boekhandel  
en ook Pr. Clausstraat 58, Genemuiden 
(fam. Brouwer).

Een boek van eigen bodem dit keer. De 
schrijfster Henny Brouwer-Mateboer is 
geboren in  Genemuiden en na enkele 
jaren van onderbreking woont ze er al  
weer heel lang. Het prachtig vormgege-
ven boek is vooral een gedichtenbundel 
met een paar verhalen, interviews met 
mensen die wat te vertellen hebben. De 
gedichten en verhalen gaan niet speciaal 
over Genemuiden, maar over de hele kop 
van Overijssel.

Het “Woord vooraf” begint uitnodigend:

Wat heb ik toch geluk gehad! 
ik woon op ’t platteland 
van Noordwest-Overijssel, 
niet in een flatje in de grote stad.
…

De schrijfster is heel veelzijdig. Sommige 
gedichten zijn serieus, anderen meer iro-
nisch of gekscherend. Een prettige afwis-
seling. Ze heeft het boek met veel liefde 
voor haar geboortestreek geschreven. 
Een serie gedichten over Genemuiden, 
jeugdherinneringen, maar ook over Zalk, 

Kampen, Staphorst, Steenwijk, Zwartewa-
terklooster, Zwartsluis en ja, waar al niet 
meer…, bloemen, vogels, insecten, zelfs 
aan het Kampertreintje is een gedicht ge-
wijd. 

Er zijn precies 100 gedichten. Elk gedicht 
begint met het volgnummer en dan de ti-
tel. Helaas ontbreekt de inhoudsopgave. 
Dat is jammer. Als je een eerder gelezen 
gedicht weer wilt opzoeken moet je bla-
deren om het weer terug te vinden. Ach-
terin het boek staat wel een verantwoor-
ding van de herkomst van de illustraties, 
o.a. uit het werk van  Marinus Burgmeijer 
en Frederik Weijs. Verder staan er veel fo-
to’s in. Leuk!

Ik vond het een verrassend en mooi boek. 
Niet om in een avond uit te lezen, maar 
om telkens weer te pakken, een stukje te 
lezen, de foto’s of bijbehorende illustraties 
te bekijken en je erop verheugen dat je 
daar een andere keer weer fijn mee verder 
kunt gaan. Ook leuk om cadeau te geven.
(AM)
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DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO
OKTOBER

Maandag 2 oktober Bingo 19.30 uur
Dinsdag 3 oktober Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 3 oktober Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 4 oktober Welfare 14.30 uur
Vrijdag 6 oktober Familie Tuinman 14.00 uur
Vrijdag 6 oktober Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Dinsdag 10 oktober PCOB 14.30 uur
Dinsdag 10 oktober Passage 20.00 uur
Donderdag 12 oktober Gezelligheidsmiddag 14.30 uur
Vrijdag 13 oktober Jubileumavond CBO
Zaterdag 14 oktober Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gem.
Woensdag 18 oktober Welfare 14.30 uur
Vrijdag 20 oktober Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Dinsdag 24 oktober Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 24 oktober Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 25 oktober Ouderenmiddag 14.30 uur
Donderdag 26 oktober Sarah Mode 14.00 uur
Vrijdag 27 oktober Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
NOVEMBER

Donderdag 2 november Gezelligheidsmiddag 14.30 uur
Vrijdag 3 november Weeksluiting 19.00 uur Geref. Kerk
Maandag 6 november Bingo 19.30 uur
Dinsdag 7 november Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 7 november Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 8 november Welfare 14.30 uur
Vrijdag 10 november Weeksluiting 19.00 uur Chr. Geref. Kerk
Dinsdag 14 november PCOB 14.30 uur
Dinsdag 14 november Koor: Laus Deo 19.00 uur
Dinsdag 14 november Passage 20.00 uur Restaurant
Vrijdag 17 november Weeksluiting 19.00 uur Geref. Gem.
Dinsdag 21 november Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 21 november Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 22 november Welfare 14.30 uur
Vrijdag 24 november Ruben Janssen Mode 10.00 uur
Vrijdag 24 november Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN

ACTIVITEITENAGENDA 2017
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Dinsdag 28 november Schildercursus 13.00 uur
Woensdag 29 november Wintermarkt 14.00 uur

DECEMBER

Vrijdag 1 december Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Maandag 4 december Bingo 19.30 uur
Dinsdag 5 december Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 6 december Welfare 14.30 uur
Donderdag 7 december Gezelligheidsmiddag 14.30 uur
Vrijdag 8 december Weeksluiting 19.00 uur Geref. Kerk
Dinsdag 12 december Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 12 december Passage 20.00 uur
Vrijdag 15 december Ouderenmiddag 15.00 uur
Vrijdag 15 december Weeksluiting 19.00 uur Chr. Geref. Kerk
Dinsdag 19 december PCOB 14.30 uur
Woensdag 20 december Welfare 14.30 uur
Vrijdag 22 december Weeksluiting 19.00 uur Geref. Gem.
Vrijdag 29 december Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN

De Welfare gaat weer beginnen op 
woensdag 20 september a.s.
De Welfare is een onderdeel van het Rode 
Kruis en al meer dan 40 jaar actief in Gene-
muiden. De doelstelling van de Welfare is dat 
de deelnemers met elkaar in contact komen 
tijdens een handwerkje. Ook is er gelegen-
heid om te sjoelen, of een spelletje rummie-
cub of triominos te spelen. Drie keer in het 
seizoen is er een bingo met leuke prijsjes.

Een eigen handwerkje meenemen mag 
altijd maar alleen een praatje komen ma-
ken kan ook gezellig zijn onder het genot 
van een kopje koffie of thee.

We beginnen om half 3. Kom gerust 
eens een keertje langs. We komen om de 
twee weken bij elkaar. U bent van harte 
welkom in de Stadskamp in de Meente.  
(Zie voor data de Activiteitenagenda)

Dinsdagmorgen  Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)
Dinsdagmiddag  Bingo
Woensdagmorgen Koersbal en beweegtuingroep (m.u.v. vakanties)
Woensdagavond (19.15 uur) Bingo op het plein
Donderdagmorgen Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)
Donderdagmiddag Zanguurtje onder begeleiding van een organist
Vrijdagmiddag (14.30 uur)  Fijn op ’t plein (houdt u de weekagenda in de gaten voor de activiteit die 

er georganiseerd wordt)

WELFARE GAAT WEER VAN START
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WOORDZOEKER

D O O R V E R B I N D E N H A A G

K O R A A L Z E E N T R R E D Q M

L E E H C S I S G N L A U N L U G

E G R O P A T E O N A E A K E A E

I R H I P W R O R L A T G S S R H

N A H U A D W U E I S V U G T E E

I C P R L E E D C I N M L R E L L

G H M E G P N L K K S G B E I L M

H T E K N A B N E G I U T E G S D

E G N A H T O E O N L H I R F O T

I E S R S T R L H C E T C IJ A O V

D Z E A E K R O G O I N H S S P A

J I N B X O N A N T E C D G P W C

E C M IJ O H D A O I S V R L I O U

U H A N F R O N D E E L E E G L U

G T S I E S S O I N B Z E N IJ F M

D U S T R A A T R I O O L B D A V

B O A E K K C O G N A G F A M B E

E Z D V E I L I N G H O U D E R R

W L R B R P M O P R O T O M O I P

E E E F R R O P K L I M M E N K A

G F G E A I K O K S M A A T E A K

I A N N A H E K G O L F C L G N T

N T E P M R O F I N U A E G A T E

G E T D O R P S K O M O G R N G O

T S C H O O N S C H R I F T J E A
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AFGANG GEHELMD NESTWARMTE
APENTRONIE GIPSAFGIETSEL ONDANKS
AQUAREL GRACHTGEZICHT ONNOZEL
BETONKIST HALEN OORLOGSMUSEUM
BRIEF HEKGOLF OPDELEN
CHIPS HULPBEHOEVEND OPKLIMMEN
CURACAO INLEGGELD OPSCHIK
DENHAAG JEUGDBEWEGING ROLPRENT
DENKGEWOONTE KARABIJN SAXHOORN
DOORVERBINDEN KASNOTITIE SCHEEL
DORPSKOM KLEINIGHEIDJE SCHOONSCHRIFT
DREGNET KLOKSLAG STAND
DRUKSEL KLOOFBIJL STRAATRIOOL
EENARMIG KOKSMAAT TAFELZOUT
EIERHANDELAAR KORAALZEE UNIFORMPET
ELDERS LENEN VACUUMVERPAKT
ERKERRAAM LIGHT VEILINGHOUDER
ETAGE MALAGA VLIERINGTRAP
FRANK MENSENMASSA VOGELVANGER
FRICTIESCHIJF MOTORPOMP WOLFABRIKANT
FRONDEEL NAGENOEMD ZATERDAGCLUB
GECAMOUFLEERD NATURIST

Oplossing: 

De oplossing van de vorige puzzel is: LINKSBUITEN

We hebben naar ons genoegen  
weer vele inzendingen mogen ontvangen. 

Iedereen bedankt daarvoor. 
De winnaar van deze keer is: 

Mw. van Veen-Klein, Zwaardvegerstraat 76 in Zwolle

Van harte gefeliciteerd!!

Mw. van Veen kan de gewonnen prijs afhalen  
bij de receptie van de Meente.
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De BrainTrainerPlus™ is een systeem dat 
ouderen met beginnende dementie of 
Alzheimer helpt het denkvermogen te sti-
muleren en het geheugen te trainen. Maar 
dat is niet alles wat het doet. Ouderen die 
ermee werken voelen zich prettig. Ze heb-
ben het gevoel aansluiting te houden bij 
het hier-en-nu.

WANDELEN
Afgelopen zomer was het dan zover… de 
eerste activiteit georganiseerd door team 
welzijn om geld in te zamelen voor de 
Braintrainer werd gehouden op 20 juli. Wat 
het weer betreft was het best wel span-
nend, de grote vraag was: zou het droog 
blijven? Maar gelukkig was dat het geval! 
Met een groep van ongeveer 20 personen 
zijn we van start gegaan om te genieten 
van een wandeling door de prachtige om-
geving van Genemuiden. 

Onderweg was er gelegenheid om bij ZIN 
in de Langestraat op het terras een heer-
lijk kopje koffie of thee te drinken. Speci-
aal voor deze wandeltocht zijn ze langer 
opengebleven. Omdat inmiddels de zon 
scheen zijn de deelnemers met de scoot-
mobiel na de koffie weer op pad gegaan 
om hun weg te vervolgen. Zij deden een 
route van ongeveer 10 kilometer. 

De wandelaars gingen gezamenlijk op 
pad om hun route af te maken. Weer te-
rug bij de Meente werden de deelnemers 
muzikaal ontvangen door twee dames 
met hun accordeons. Ook kwam ons een 
heerlijke geur van versgebakken pannen-
koeken tegemoet. Deze pannenkoeken 
werden verzorgd door de dames van Wij 
Samen. Zij verzorgen in overleg eten op 
locatie. De pannenkoeken werden naar 
wens voorzien van poedersuiker, stroop, 
chocolade of eigengemaakte rabarber/
aardbei compote kortom we hebben er-
van genoten met elkaar! We willen een 
ieder bedanken voor het meedoen, hier-
door hebben we een mooi bedrag voor 
de Braintrainer ingezameld.

ACTIVITEITEN  

TEN BATE VAN DE 

BRAINTRAINER
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AFTERNOON PARTY
Inmiddels heeft ook de tweede activiteit 
t.b.v. de Braintrainer al plaatsgevonden. 
Op dinsdag 29 augustus was er een af-
ternoonparty georganiseerd. Wout Be-
kendam en Jan Last waren zo vriendelijk 
om hieraan hun muzikale medewerking 
te verlenen. Hoewel het die middag erg 
warm was, lieten de gasten zich de zoete 
en hartige lekkernijen goed smaken die 
door Albert Heyn (Bart Knap) beschikbaar 
waren gesteld. Er werd ondertussen ge-
noten van muziek en gezelligheid.
Verdere activiteiten zitten in de planning 
en zullen worden aangegeven op de prik-
borden in de Meente en door middel van 
flyers, maar ook via Facebookpagina: De 
Meente.

ZO IS’T EWEST

Ditmaal in de rubriek Zo is’t ewest geen 
foto van het straatbeeld uit de vorige eeuw 
maar van het boerenleven dat rondom 
onze woonkern immers ook zo belangrijk 
was in dit gebied. Tegenwoordig zijn er 
plaatsen die speciale demonstraties ver-
zorgen van het werken met de paarden 
op het platteland, waar dan drommen 
toeristen op af komen. Maar veel van onze 
lezers zullen zich nog goed kunnen herin-
neren dat paarden een belangrijke rol ver-
vulden op het boerenbedrijf.

Tegenwoordig gaat het er heel anders 
aan toe en is de tractor de trouwe vriend 
van de hedendaagse agrariër. De voor-
uitgang, we houden het niet tegen en 
moeten dat ook niet willen! Maar een 
beetje nostalgische weemoed is hier wel 
op zijn plaats.
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In de zomer van 2016 organiseerde de ver-
eniging ‘Vrienden van de voetveren’ een 
wedstrijd Pontjesverhalen. Opdracht was 
om een leuk verhaal te schrijven waarin een 
veerpont voorkomt.
 In het decembernummer van 2016 plaats-
ten we het verhaal van  onze plaatsgenoot 
Co Mateboer. Hij behaalde daarmee de eer-
ste prijs. Maar ook het onderstaande ver-
haal, geschreven door de heer W.K. Vaartjes 
uit Meppel, zal bij velen van u mooie herin-
neringen oproepen.
Kijk voor informatie ook op www.voetveren.nl

Eind jaren zestig van de vorige eeuw was 
het in Genemuiden de gewoonte dat op 
zaterdagavond op "De Kaai" vele groe-
pen vriendinnen heen en weer wandel-
den, om zo de aandacht te trekken van 
cq. op te vallen bij de jongens. Disco's etc. 
waren toen nog onbekend als ontmoe-
tingsplaats voor de jeugd. Dit flaneren 
op "de Kaai" was algemeen bekend in de 
omgeving en trok op zaterdagavond dan 

ook veel jongens uit omliggende dorpen 
naar Genemuiden. Zo ging ik ook regel-
matig met een aantal vrienden vanuit St. 
Jansklooster op de brommer naar Gene-
muiden. De contacten met de meisjes 
kwamen vaak via via tot stand. Hoe vaker 
je daar kwam hoe meer contacten er ui-
teraard gelegd werden. Als het lukte een 
meisje te versieren, dan waren er meer-
dere mogelijkheden. Er waren vaak zgn. 
oppashuisjes waar je dan naar toe ging. 
Lukte dat niet dan waren er buiten ook ge-
noeg stille romantische plekjes/bankjes. 
Als vrienden spraken we wel af om zoveel 
mogelijk gelijktijdig terug te gaan naar St. 
Jansklooster. Dit lukte echter lang niet al-
tijd. Het ene meisje moest vroeger thuis 
zijn dan het andere. Als er een oppashuis-
je was kon het nog wel eens laat worden. 
Om Genemuiden te verlaten moesten we 
met de pont over het Zwarte Water wor-
den gezet. In die tijd voer de pont nog 24 
uur per dag. De pontbaas die nachtdienst 
had kon, als er geen passagiers waren, ge-
bruik maken van een slaapruimte aan de 
zijkant van het Veerhuis. Via een bel kon 

NACHTDIENST

Foto uit het boek Schakels in de Tijd 2 van 
Henk Beens: Vanaf het verlenen van het veer-
recht in 1347, was het pontveer ’s nachts ge-
opend. Door de opening van de weg Genemui-
den-Hasselt in 1973, liep het verkeersaanbod 
voor de veerpont aanzienlijk terug. Om het fi-
nanciële tekort beperkt te houden, werd beslo-
ten om als proef het pontveer vanaf 14 oktober 
’s nachts te sluiten. Dat leidde tot protesten uit 
de bevolking. Toch werd 1973 met een verlies 
van 48.000 gulden afgesloten. Een onderzoek 
door het ETIO wees uit dat het pontveer van 
groot belang was voor de omliggende plaatsen. 
Op 1 mei 1974 liep het contract af met de NWH. 
De vervoersmaatschappij wilde het contract 
alleen onder bepaalde voorwaarden voortzet-
ten. Dat betekende dat het pontveer voortaan 
’s nachts gesloten bleef. 
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je hem wakker maken. Veel nachtelijk ver-
keer was er toen nog niet.  

Eén van de pontbazen (Jannes) was altijd 
erg chagrijnig als je hem stoorde in zijn 
nachtrust. Hoewel we toch echt probeer-
den zoveel mogelijk gelijktijdig terug te 
gaan, waren er avonden dat dit absoluut 
niet lukte. Tot vervelens toe bleef de ge-
noemde pontbaas maar mopperen en 
zeuren. Soms was hij kwaad als hij weer 
gewekt werd. Hij had echter gewoon 
nachtdienst en moest ons te allen tijde 
overzetten. Ja, en hoe gaat dat dan? We 
kregen er lol aan om hem zo vaak moge-
lijk wakker te maken. Als hij nachtdienst 
had spraken we af om zoveel mogelijk 
gespreid ( ongeveer 15 à 20 minuten na 
elkaar) naar huis te gaan. Elke keer als hij 
(bijna) weer sliep, ging de bel en was er de 
volgende klant om overgezet te worden. 

Zo hielden we hem een mooi tijdje uit zijn 
slaap. Op een gegeven moment kreeg hij 
dat natuurlijk wel door en was hij soms 
erg kwaad. Wij hielden ons echter van de 
domme. Als we elkaar de volgende dag 
na kerktijd spraken, was Jannes een vast 
onderwerp van gesprek. Als ik nu nog 
wel eens een enkele keer gebruik maak 
van de pont bij Genemuiden, dan denk ik 
vaak met een glimlach terug aan die pe-
riode. Enige achtergrond informatie om-
trent mijn persoon: Ik ben ook één van de 
jongens die op deze manier een meisje in 
Genemuiden heb leren kennen. We zijn 
in 1973 getrouwd. Na enkele jaren in Em-
meloord te hebben gewoond, hebben we 
een huis gebouwd in St. Jansklooster. Mijn 
vrouw is in 2003 overleden. Inmiddels ben 
ik weer getrouwd en woon in Meppel. 

W.K. Vaartjes uit Meppel

24

PLAATS HIER
DE ADRESSTICKER

-advertentie-

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

fennyjolingerie.nl

Markt 4, 8281 AD  Genemuiden  
Tel 038-3854222 - info@fennyjolingerie.nl - fennyjolingerie.nl

Havenplein 1B - 8281 EV  Genemuiden - Postbus 15 - 8280 AA  Genemuiden - T/F 038 385 43 05 - www.brouweroptiek.nl

KOM NU KIJKEN IN ONZE 
NIEUWE WINKEL!

In november zijn wij verhuisd naar het centrum van 
Genemuiden! Een nieuwe locatie en een nieuw gebouw 

maar dezelfde service en kennis als voorheen. 

Kom langs in onze rolstoelvriendelijke zaak en 
beleef onze winkel in uw eigen optiek.

U kunt gebruik maken van onze ophaal- en brengservice. 
Ook kunnen wij gelijk voor u kijken of u een vergoeding 

krijgt van uw zorgverzekering!

Graag tot ziens,
Team Brouwer Optiek

Klaas Fuitestraat 41-45   Genemuiden 
Tel 038 - 385 47 50   verkoop@autobreman.nl 
www.autobreman.nl  www.autobedrijfbreman.nl

VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE 
PERSONEN- EN BEDIJFSAUTO’S 

ALLE AUTOMERKEN

SCHADE HERSTEL, 
REPARATIE ONDERHOUD 

EN APK VOOR 
ALLE AUTOMERKEN
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Op 13 oktober a.s. wordt in De Stads-
kamp van De Meente een jubileum-
avond georganiseerd t.g.v. het 40 jarig 
bestaan van de Christelijke Bejaarden 
Omroep (CBO). De omroep bestaat dan 
namelijk exact veertig jaar. 

Wat begon als een burendienst van de 
tieners Willem en Henk Doosje uit Has-
selt, is inmiddels uitgegroeid tot een niet 
meer weg te denken dienstverlening voor 
de oudere medemens. Ook de huidige 
voorzitter Herman van de Vegte is iemand 
van het eerste uur. Op de LTS liep hij Henk 
Doosje tegen het lijf en van het een kwam 
het ander. “Een buurvrouw van Henk en 
Willem was ziek en wilde toch graag een 
concert van Irene in de toenmalige ge-
reformeerde kerk in Hasselt horen. Of de 
broers niet ‘iets konden regelen’. Toen zijn 
ze met kabels gaan slepen en konden ze 
het concert bij haar in de huiskamer bren-
gen”, vertelt Van der Vegte.

VAN HASSELT NAAR GENEMUIDEN
Jochies van 14, 15 jaar oud waren ze, maar 
ze trokken de omroep in no-time van de 
grond. “We zonden onder meer uit van De 
Regenboog en maakten op een gegeven 
moment ook de stap naar Genemuiden. 
Meente-directeur Van der Stouwe rea-
geerde enthousiast toen we bij hem aan-
klopten. We konden gebruikmaken van 
de interne geluidinstallatie, waardoor we 
ineens een publiek van een paar honderd 
bewoners hadden. Ook werden in de be-
ginjaren programma’s uitgezonden via de 
kerktelefoon en in de jaren negentig met 
de oprichting van Lokale Omroep Gene-
muiden ook de radio”, vertelt Van der Vegte.

De eerste tijd zond de CBO uit van zowel 
Hasselt als Genemuiden en ook vanuit De 
Schans in Zwartsluis is wel uitgezonden. 
“We fietsten naar Genemuiden, namen 
de bus of onze ouders brachten ons weg. 
Later kwamen de brommers. Ondertus-
sen bleef de apparatuur maar groeien tot 
we een volwaardige studio hadden. Het 
leukste was en is nog steeds het contact 
met het publiek. We bouwden een vaste 
schare luisteraars op en zochten daarmee 
ook contact. Vanaf het begin bezochten 
we onze luisteraars bijvoorbeeld op de 
verjaardagen .”

Dat ze als tieners al kozen voor een chris-
telijke omroep, vindt Van der Vegte niet 
vreemd. “Dat heeft alles met onze achter-
grond te maken. We kregen dit van onze 
ouders mee en vonden het werk erg leuk 
om te doen. In die veertig jaar hebben we 
natuurlijk best wel eens zorgen over de 
toekomst gehad, maar altijd hadden we 
het gevoel dat we werden geleid. Dit vrij-
willigerswerk kost veel tijd, maar je krijgt 
er veel waardering en reacties voor terug.”

JUBILEREND CBO WORDT JONGER IPV OUDER

Herman van de Vegte (foto Erik Eenkhoorn)
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‘Dichtbij de mensen’ vindt de CBO belang-
rijk en juist dat staat een beetje onder druk. 
De lokale omroepen moeten opgaan in 
streekradio. Het is het grootste zorgpunt 
van de CBO, dat uitzendt op de frequentie 
van ZwartewaterFM. “Als die samengaat 
met andere omroepen, komen we verder 
van ons publiek af te staan. Afstandelijk-
heid past niet bij onze omroep. En ik denk 
niet dat medewerkers dertig kilometer 
willen rijden voordat ze in de studio zijn. 
Wij denken daarom na over een oplossing 
voor de toekomst. Internetradio zou een 
mogelijkheid zijn.”

Het is een van de weinige zorgen voor 
de veertigjarige omroep die met 27 me-
dewerkers een bloeiend vrijwilligersbe-
stand heeft. “Nog steeds zenden we elke 
woensdagavond en zaterdagavond uit, 
waarbij de uitzendingen van woensdag 
zijn opgenomen. Het verzoekplatenpro-
gramma is nog steeds een heel belangrijk 
programma. Aan de verzoeken merken 
we dat we worden beluisterd in een brede 
regio rondom Genemuiden en Hasselt. 
Ook uit Staphorst, Rouveen, IJsselmuiden 
en Kampen krijgen we veel reacties.”

Met het verstrijken van de jaren is het pu-
bliek verjongd, denkt Van der Vegte. Dat 
heeft zijn weerslag op de muziekkeuze. 
Naast koormuziek en samenzang draait 
de CBO ook opwekkings- en gospelmu-
ziek. “We hebben wel eens nagedacht 
over een naamsverandering, omdat we al 
lang niet meer alleen voor ‘bejaarden’ zijn. 
Aan de andere kant is de naam CBO een 
begrip en zodanig bekend dat we beslo-
ten hebben om die niet te veranderen.”

Op naar nog eens veertig jaar CBO, waar-
bij naast Van der Vegte ook zijn zus Her-
bien en Henk Doosje nog mensen van het 
eerste uur zijn. Willem Doosje overleed 
een aantal jaren geleden onverwacht. “Of 
ik er over veertig jaar nog bij ben? Dan 
ben ik 95 jaar, dat zou mooi zijn…”

CBO JUBILEUM UITZENDING 
BIJWONEN?

Dit 40-jarig jubileum wil de CBO met een 
feestelijk programma op een passende wijze 
vieren.

D.V. vrijdagavond 13 oktober 2017
Stadskamp in De Meente

19.00 uur inloop met koffie en koek
19.30 uur begin
20.15 uur pauze
21.40 uur afsluiting

Aan de orde komen:
• Samenzang
• Orgelspel
• Terugblik
• Oplossing Bijbelse puzzel
• Koorzang
• Overdenking
• Presentatie geschiedenis CBO
• Gedichten

Verdere informatie volgt via de weekbladen 
en/of plaatselijke media.
www.cbozwartewaterland.nl
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JENTIES VERAEL
 
t Kleine bengeltien, een zeuntien al weer 
van onze  kleinzeune is een ventien waor 
iel wat mee te stel´n is.  Vrogger zeen ze 
wel ies: die is de duuvel ontglipt op  kla-
orlichte dag. Zo gaw as waeter en  wies as 
iene. Et is gewoon een gloepertien.
I´j kreeg veurege weke van zien Oma een 
fiessien zonder trappers. Now zie dacht 
dat ze now ook ies op een rustege menie-
re kuiern kon of naor de winkel boskop-
pen doen. Now geleuft et. I´j is now nog 
gauwer as zien pappa en mama. Ie zien 
em eem en weg is ie weer. Veurege weke 
mog ie mit zien mama en Oma mee et 
dorp in naor de supermaerk. Een moeijer 
en Oma die et zwiet over de rugge leup. 
Mer gelukkig alles leup goed of. Al mos-
sen ze iedere keer roep´m: Jeriél of blievm.

Toe naor de slaeger. ´t Bruggien over en 
naor de winkel. Door kon ze em wel mee 
naor toe krieng, want dat stukkien wórst 
lokt em wel. Mer de winkel stond nogal 
vol mit kwekkende vrouwm en zie waern 
nog lange niet an de beurte. D´r zat niet 
aanders op dan wachtn. Zie uln et bengel-
tien goed in de gaetn, mer opiens misten 
ze um. Weg was ie. Alles netuurlijk in rep 
en roer. Iederiene zuukn. Gien Jeriél, en ie 

mun niet vergeten: de slaeger woont an ´t 
waeter. Dus paniek was wel op zien plaese. 

Waor kwam ie vandaon? Ek wol naor skoe-
le, naor Ome Wietse ( die is daor skoel-
meester). I´j wus gelukkig dat zien moeijer 
bi´j de slaeger was. Dus een grote jonge 
leverde um daor weer of. Ie snappn et wel: 
zien mama reern dat ie der weer was en 
zien Oma verskrikkelijk kwaod.
Annemiek zeeg ze:  gaon ie mer oen bos-
koppen doen , ek neme  dit ventien wel 
mee. Zo é zegt zo é daon. Allebeiden een 
kaante op. Jeriél ad niet zovuule zin um 
naor uus te gaon. Mer Oma was strabant. 
Mee naor uus en daor dacht et ventien mit 
de lego te gaon spuuln. Neks d´r van. In de 
grote stoel wurde i´j é zet. Asteblief! Veur 
straffe bliev ie zittn en ie oln oen snaeter-
tien dichte. Ek wil oe niet meer eurn. Now 
dat was echt een straffe. Want praotn is 
een femilie ziekte, dus dat kan ie as de 
beste. 

Mer now: Oma maak wel een versien zing? 
Old oe stille! ́ t Was eempies rustig. Oma za 
l ek oe een veraeltien vertell. Nee, ie mun 
oe stille oln, ie em straffe. Weer was et 
eempies stille. Naodenkend zat ons ben-
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geltien weggezakt in de grote stoel. Tot i´j 
in iens  rechtop get zittn en an Oma vreug: 
Oma, zok now ook een stukkien wórst van 
de slaeger krieng? Zol ie dat niet vergeetn 
an Mama mee te geevm? Rekent daor mer 
niet op joggien. De slaeger was ook iel erg 
bange toe aaij weg waarn. Ja, mer ek zal 
nooit weer wegloopm! 

Mama ad gien stukkien wórst in de tasse 
toe ze in uus kwam. Toe i´j naor bédde 
mos beloofde i´j nog weer nooit meer 
weg te loopm.

I´j was et gaw vergeet´n. De volgende 
mórgen om elf uur stond ie al in de winkel 
van de slaeger. Slaeger ek zal nooit meer 
wegloopm! Goed zo jóggien. Gaot now 
mer gaw naor oen mama. Ja, mer krieg ek 
now een stukkien wórst? Dat eb  ie gistern 
vergeten. De slaeger lachte inwendig, en 
dacht: ventien ie redden oe wel. De buurte 
was al weer an ´t zuukn. Mer et bengeltien 
lup now mit een apperaetien an de jasse. 
Aaij op een knóppien drukken zien ze in 
uus op een apperaettien precies waor i´j 
zit. Een goeie uutviendege.

J.v.D. 

SAMEN ZINGEN  

IN EEN KOOR

De Meente in Genemuiden en Welzijn Ou-
deren in Hasselt willen allebei in  oktober 
2017 starten met een zangkoor. De koren 
zijn speciaal bedoeld voor mensen die 
niet meer in een 'gewoon' koor kunnen 
zingen vanwege ziekte. Dat betekent dat 
het repertoire bestaat uit bekende liedjes 
en het tempo van studeren is aangepast. 

Want: "Het doel van dit koor is samen ple-
zier beleven aan zingen en dat staat boven 
presteren." 

De koren gaan in oktober van start; in Has-
selt op de maandagavond en in Genemui-
den op de donderdagavond. Er wordt drie 
kwartier gezongen en daarna is er gele-
genheid om een kop koffie of thee te drin-
ken. De kosten zijn € 10,00 per maand en 
voor begeleiders en mantelzorgers is deel-
name gratis. Hebt u zin om samen met uw 
mantelzorger het zingen in een koor weer 
op te pakken dan kunt u zich opgeven of 
vrijblijvend informatie opvragen bij:
Alie Spaan
Tel: 038 3852710
Email: a.spaan@ijsselheem.nl 
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EEN OMA

Geschreven door een achtjarige

Een oma is een mevrouw die zelf geen 
kinderen heeft. Ze houdt veel van kinde-
ren van anderen. 
Een opa is een man-oma. Hij gaat met jon-
gens wandelen en ze praten over vissen.

Oma’s hoeven niets te doen, alleen als ze 
er zijn. Ze zijn zo oud, dat ze niet kunnen 
rennen of wilde spelletjes doen. Je moet 
nooit tegen ze zeggen: schiet op! 

Meestal zijn ze dik, maar niet te dik om 
de schoenen van kinderen vast te maken. 
Ze dragen een bril en raar ondergoed en 
kunnen hun tanden uit hun mond nemen.

Ze hoeven niet knap te zijn, ze moeten al-
leen antwoord kunnen geven op vragen, 
zoals: waarom hebben honden een hekel 
aan katten, enzo.

Zij praten niet kinderachtig tegen je zoals 
alle andere mensen die op bezoek komen. 

Ze slaan geen stukken over als ze ons 
voorlezen en ze vinden het ook niet erg 
om telkens hetzelfde voor te moeten le-
zen.

Iedereen zou een oma moeten hebben, 
vooral als je geen televisie hebt. Want 
oma’s zijn de enige grote mensen die tijd 
hebben!

(de plaatjes mogen natuurlijk worden ingekleurd!)
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Zoals veel bewoners van De Meente al wel 
gehoord zullen hebben zijn er grote ver-
anderingen op komst betreffende de win-
kel. We kunnen u geruststellen, de winkel 
blijft bestaan! 

De winkel binnen de Meente vervult een 
belangrijke rol voor de bewoners van De 
Meente. Niet alleen omdat het mogelijk 
is om binnen het gebouw nog wat aan-
kopen te doen, maar ook omdat het voor 
mensen goed kan zijn om een doel te 
hebben. 

Een doosje suikerklontjes kunnen kopen 
is niet alleen van belang als de suiker op is, 
maar het kan ook betekenen dat iemand 
zijn woning uit gaat en misschien ook nog 
wel bekenden tegenkomt onderweg om 
een praatje te maken. 
Dat heeft men zich binnen De Meente ook 
goed gerealiseerd, en goed voor ogen 
gehouden bij het nadenken over de toe-
komst van de winkel binnen de Meente. 

Want dat er iets moest veranderen, was in 
elk geval wel duidelijk. 
Met ingang van 2 oktober hoopt de winkel 
opnieuw open te gaan, in samenwerking 
met Bart Knap van de plaatselijke Albert 
Heijn supermarkt. Eén van de belangrij-
ke veranderingen is dat de winkel langer 
open zal blijven en wel tot 21.00 uur. 

Op 28, 29 en september zal de winkel ge-
sloten zijn zodat Bart Knap samen met zijn 
medewerkers de winkel om zal gaan bou-
wen.
We hopen dat iedereen vanaf 2 oktober 
weer dankbaar gebruik zal gaan maken 
van deze voorziening!

WINKELTJE
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Wilt u iemand feliciteren, beterschap wensen 
of laten weten dat u hem/haar niet vergeten 

bent, de CBO werkt er graag aan mee 
via het muzikale programma ‘Op verzoek’

Inleveren zaterdags voor 19.00 uur: 
• telefoon 3856479
• info@cbozwartewaterland.nl
•  briefj e in onze postbus of afgeven

in de studio (Lage Vlakte 13)

Daarvoor hebben wij nodig:
• uw naam, adres, telefoonnummer
• bestemd voor: naam en adres
• muzikale wens
• eventuele toelichting

Uitzending is op zaterdagavond
van 19.15 tot 20.15 uur 
(programma: 'OP VERZOEK')

Wie wil ons helpen bij de CBO?

Wij doen een beroep op u/jou om ons te 
helpen bij de techniek, voorbereiding of 
presentaties van de programma’s. 

Voor informatie, neem dan contact met ons 
op: info@cbozwartewaterland.nl of kom op 
zaterdagavond (tussen 19.00 en 21.00 uur) 
langs in de studio.

Nylonstraat 9
8281 JX Genemuiden

Tel. (038) 385 54 66Tel. (038) 385 54 66
info@riezebos-constr.nlinfo@riezebos-constr.nl www.riezebos-constr.nl

Riezebos Constructie is gespecialiseerd in het Riezebos Constructie is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en monteren
van staalconstructies voor diverse bouwwerken. Zoals: Fabriekshallen, Kantoren, van staalconstructies voor diverse bouwwerken. Zoals: Fabriekshallen, Kantoren, 
Woningen, Ligboxenstallen, Bewaarloodsen, Werktuigbergingen, Loodsen e.d.Woningen, Ligboxenstallen, Bewaarloodsen, Werktuigbergingen, Loodsen e.d.

Het is in de meeste gevallen verstandig om al in een vroeg stadium van uw plannen met Het is in de meeste gevallen verstandig om al in een vroeg stadium van uw plannen met 
ons bedrijf in contact te treden. We kunnen dan ons bedrijf in contact te treden. We kunnen dan praktisch met u meedenken om zo tot 
een voordelig ontwerp te komen. Neem contact met ons op of bezoek onze website. ontwerp te komen. Neem contact met ons op of bezoek onze website.

ONTWERP

PRODUCTIE

MONTAGE
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INHOUDSOPGAVE

Van de redactie        Blz. 3
Vrijwilliger in het zonnetje: Hennie Eenkhoorn-Beens Blz. 4 en 5
Obadja        Blz. 5
Van de medewerkers: Annelien Borstlap   Blz. 6
Boekverslag:  Gek op de Kop     Blz. 7
Activiteitenagenda en Welfare     Blz. 8 en 9
Prijspuzzel        Blz. 10 en 11
Activiteiten t.b.v. de braintrainer    Blz. 12 en 13
Zo is’t ewest        Blz. 13
Nachtdienst – verhaal over de pont    Blz. 14 en 15
Jubilerend CBO       Blz. 16 en 17
Jenties verael       Blz 18 
Samen zingen       Blz. 19
Een oma        Blz. 20
Winkeltje        Blz. 21
Inhoudsopgave en Colofon     Blz. 22

COLOFON:

De Roeper is een uitgave van 
St. Vrienden van De Meente en 
verschijnt vier keer per jaar

Dorus Rijkersstraat 2
8281 DG Genemuiden
Tel: 038-3852710
Receptie.meente@ijsselheem.nl 

Redactie:
Ageeth van Enk (AE)
Aletta Mateboer-Hoeve (AM)
Erik Driessen (ED)
Jentje van Dalfsen (JvD)
Marja Bekendam-de Boer (MB)

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor vrijdag 24 november 2017



-advertentie-

-advertentie-

BELBUS DE MEENTE

Wist u dat 55+ers uit Genemuiden gebruik kunnen 
maken van de Meente bus met chau� eur?

Indien beschikbaar voor bijvoorbeeld bezoekjes aan 
familie, korte trips naar eigen wens, ziekenhuis– of Poli bezoek.

Tijdens de kantooruren te boeken op 038 - 385 27 10

(OOK ROLSTOEL VERVOER)

Sisalstraat 63
8281 JJ Genemuiden  Holland

Tel.: +31 (0)38 385 85 88
Fax.: +31 (0)38 385 57 58

www.vandacarpets.nl
info@vandacarpets.nl

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info
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8281 BM  Genemuiden Telefax: 038-38 55 502
 info@bjvandersteeg.nl www.bjvandersteeg.nl

De Tekstkenner 
levert mooie of 
zakelijke woorden 

voor websites, magazines, 
brochures en kranten.

Wij geven ook 
www.genemuidenactueel.nl 

uit.

06 101 62 0
06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl

WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.nl



PLAATS HIER  
DE ADRESSTICKER

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo
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PLAATS HIER
DE ADRESSTICKER

-advertentie-

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

fennyjolingerie.nl

Markt 4, 8281 AD  Genemuiden  
Tel 038-3854222 - info@fennyjolingerie.nl - fennyjolingerie.nl

Havenplein 1B - 8281 EV  Genemuiden - Postbus 15 - 8280 AA  Genemuiden - T/F 038 385 43 05 - www.brouweroptiek.nl

KOM NU KIJKEN IN ONZE 
NIEUWE WINKEL!

In november zijn wij verhuisd naar het centrum van 
Genemuiden! Een nieuwe locatie en een nieuw gebouw 

maar dezelfde service en kennis als voorheen. 

Kom langs in onze rolstoelvriendelijke zaak en 
beleef onze winkel in uw eigen optiek.

U kunt gebruik maken van onze ophaal- en brengservice. 
Ook kunnen wij gelijk voor u kijken of u een vergoeding 

krijgt van uw zorgverzekering!

Graag tot ziens,
Team Brouwer Optiek

Klaas Fuitestraat 41-45   Genemuiden 
Tel 038 - 385 47 50   verkoop@autobreman.nl 
www.autobreman.nl  www.autobedrijfbreman.nl

VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE 
PERSONEN- EN BEDIJFSAUTO’S 

ALLE AUTOMERKEN

SCHADE HERSTEL, 
REPARATIE ONDERHOUD 

EN APK VOOR 
ALLE AUTOMERKEN
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